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WYDANIE GRUDNIOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
FROMBORSKA WIGILIA
W piątek 16 grudnia w centrum naszego miasteczka na Rynku odbyła się już
po raz dziewiąty WIGILIA POLSKA, pełna radosnego poczucia wspólnoty wszystkich mieszkańców miasta i gminy Frombork. Burmistrz Krystyna Lewańska wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Frombork Krzysztofem Hołubowskim
złożyli życzenia świąteczne licznie przybyłym mieszkańcom miasta i gminy Frombork. W miłej przedświątecznej atmosferze uczestnicy Wigilii składali sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Na fromborską Wigilię przybyli również goście z obwodu kaliningradzkiego z miasta Bałtijsk. W prezencie wigilijnym przekazali na
ręce burmistrz okazałe świąteczne ciasto dla mieszkańców. Rosyjscy przyjaciele
wystąpili również na scenie w pięknych
strojach, śpiewając piosenki świąteczne, a nawet kolędy w języku polskim
przy akompaniamencie akordeonu. W programie artystycznym zaprezentowały się także dzieci
przedszkolne z Przedszkola „Gwiazdkowe Wzgórze”, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół oraz grupa
wokalna z Miejsko-Gminnego Ośrodku
Kultury we Fromborku.
Były kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne. Dużą atrakcją tegorocznej Wigilii,
jak co roku, była zagroda ze zwierzętami
ze Stadniny Koni Narusa, która przykuwała
uwagę uczestników wieczoru wigilijnego.
W menu wigilijnym znalazły się zupa grzybowa, barszcz czerwony oraz wspaniałe
pierogi z kapustą i grzybami. Płonęło również ognisko, aby każdy mógł się ogrzać.
Dużym powodzeniem i zainteresowaniem
cieszyły się liczne kiermasze świąteczne,
na których można było kupić ręcznie wykonane stroiki, pamiątki i ozdoby świąteczne.
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy,
MIASTO I GMINA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, MiejTRZYKROTNIE NAGRODZONE
STATUETKĄ KAZIMIERZA WIELKIEGO
sko-Gminny Ośrodek Pomocy SpołeczZA I MIEJSCE
nej, Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze”,
W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU
Środowiskowy Dom Samopomocy CARIINWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
TAS, Nadleśnictwo Zaporowo, Warsztaty
W KATEGORII MAŁYCH MIAST
Terapii Zajęciowej CARITAS, Stadnina
W LATACH 2003, 2004 i 2005.
Koni Narusa, Zespół Szkół.
Jolanta Kosicka

KALENDARIUM IMPREZ

Styczeń 2012

8 – XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Luty 2012
„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.

11 – V Wiktorie Fromborskie

Marzec 2012

10 – III Zjazd Krystyn i Bożen

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 25 LISTOPADA 2011 do 15 GRUDNIA 2011 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

Wojewódzki. Podziękowania złożono druhowi Edwardowi Bułhakowi, dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Powiatowego za
całokształt prac związanych z kierowaniem ruchem pożarnictwa
ochotniczego w powiecie braniewskim. Pracami Prezydium Zarządu Powiatowego kierować będą: druhna Krystyna Lewańska
– Prezes i Wiceprezesi: druh Jerzy Welke oraz druh Bogdan Pochodaj.
28 listopada wzięłam udział w otwarciu inwestycji, na której zakończenie wszyscy czekaliśmy, a szczególnie mieszkańcy
Bogdan, Drewnowa i Biedkowa. Była to inwestycja Powiatu
Braniewskiego, której udzieliliśmy wsparcia z naszego budżetu,
pod nazwą: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165 N odcinek Frombork – Bogdany, obiekt Kanał
Kopernika. Użytkownicy drogi potwierdzą, że bezpieczeństwo
jazdy na tym odcinku uległo dużej poprawie, zaś powiedzenie,
że musi być gorzej, żeby było lepiej – ma głęboki sens. Inwestycja ta pokazała, że współpraca obu samorządów powiatowego
i fromborskiego ma sens i widać tego efekty.
2 i 8 grudnia wyjeżdżałam do Warszawy: 2 grudnia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na spotkanie
z wiceministrem Piotrem Żuchowskim w sprawach związanych
z komunalnymi budynkami zabytkowymi, zaś 8 grudnia na drugie
spotkanie w Ministerstwie Finansów wspólnie z kolegami samorządowcami Tolkmicka, Krynicy Morskiej i Sztutowa z Panią
Hanną Majszczyk – wiceministrem finansów w sprawie, o której
mówiłam Państwu Radnym w poprzednim sprawozdaniu, mianowicie tzw. janosikowego. 9 grudnia uczestniczyłam w XXV
Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu.
13 grudnia 2011 roku pożegnaliśmy Honorową Obywatelkę Fromborka, laureatkę Fromborskiej Wiktorii, niezapomnianą
Ciocię Zuzię od pączków od czasów Operacji 1001 Frombork
do jeszcze tak nieodległej chwili, kiedy przyjmowała gości na
spotkaniach na przyzbie w Izbie Warmińskiej. Autorkę wielu
pomysłów, wiecznie żwawą i energiczną, dopóki choroba nie
przykuła Jej do łóżka. Pozostanie w naszej pamięci i pamięci
wielu pokoleń uczniów, którym dawała lekcje w Izbie Warmińskiej. Uczcijmy Pamięć Naszej Mieszkanki Zuzanny Falińskiej
chwilą ciszy.

Sprawozdanie obejmuje okres od 25 listopada do 15 grudnia
2011 roku. W tym czasie wprowadzone zostały trzy zarządzenia
burmistrza w następujących sprawach:
1 – nr 67/2011 z 23 listopada br. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik
2012” we Fromborku;
2 – nr 68/2011 z 07 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia
stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących
mieszkaniowy zasób miasta i gminy Frombork;
3 – nr 69/2011 z 12 grudnia br. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Anny Widzickiej – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień Nauczyciela
mianowanego;
25 listopada odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”, w którym
uczestniczyli mieszkańcy miasta i gminy Frombork, a wśród nich
uczniowie Zespołu Szkół oraz przedszkolaki, a także nasi goście
– parlamentarzyści, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego,
władze samorządowe powiatu i sąsiednich miast i gmin oraz
przedstawiciele wykonawcy i firmy projektowej. Inwestycja
za prawie dwa miliony złotych – przypomnę – że jeden milion
sto tysięcy złotych pozyskaliśmy środków zewnętrznych, zaś
dziewięćset tysięcy pochodzi z naszego budżetu. Obserwując
olbrzymie zainteresowanie obiektem i ilości osób korzystających
z całego kompleksu myślę, że było warto. Słowa wypowiedziane
przez burmistrza Braniewa, że jest to najładniejszy Orlik w powiecie nie były czczym komplementem. Kiedy po uroczystości
otwarcia zapełniły się boiska i część lekkoatletyczna uczestnikami, a i ścieżka rekreacyjna miała swoich zwolenników to było
można zobaczyć, że Orlik ożył. Na wiosnę zasadzona zostanie
zieleń, więc dopiero za jakiś będzie można zobaczyć ten efekt.
Wiele osób mówiło, że lokalizacja Orlika była „trafiona” i doskonale wpasowuje się w otoczenie. Plac zabaw, który zostanie zbudowany obok uatrakcyjni teren kompleksu.
26 listopada w Sali konferencyjnej Urzędu odbył się III Zjazd
Oddziału Powiatowego Z OSP RP, na którym podsumowano
działalność, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi,
wybrano władze na nową kadencję oraz delegatów na Zjazd

Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 15 grudnia 2011

9 grudnia odeszła ciocia zuzia…
Zmarła Zuzanna Falińska, Honorowa Obywatelka Fromborka,
Laureatka Wiktorii Fromborskiej, twórczyni Izby Dziedzictwa Kulturowego „Skarby z poddasza” we Fromborku.
Zwana była przez społeczność Fromborka, a zwłaszcza młodzież, Ciocią Zuzią. To określenie przylgnęło do Niej już za czasów
Operacji 1001 Frombork i innych różnych zlotów harcerskich.
Słynne było określenie: Gdzie idziemy? – do Cioci Zuzi na pączki.
Niemal każdego częstowała pączkami i herbatą.
Zuzanna Falińska urodziła się 2 stycznia 1930 roku w Kajetanówce na Lubelszczyźnie. Przybyła do Fromborka w 1948

roku zakochana w wierszach i pieśniach warmińskich oraz w historii
Warami i Mazur. Jej
ojciec – Zygmunt Sieniawski – był łącznikiem w AK. Pani Zuzia
po przyjeździe do Fromborka od początku była
działaczką
społeczną
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i harcerką. Rozpoczęła pracę w Ośrodku Nowoczesnej Gospodyni we Fromborku. Przyciągała do niego wszystkich ludzi, którzy chcieli śpiewać, grać, gotować...”
Była przede wszystkim animatorem kultury dla społeczności
lokalnej Fromborka, ale także regionu. Wielką patriotką i człowiekiem bez reszty bezinteresownym.
zbiorach znalazły się przedmioty lwowskie, łemkowskie, litewskie. Zbiory Izby zawierają przedmioty z różnych gospodarstw regionalnych przedwojennych i powojennych, przedmioty przesiedleńców oraz obiekty znalezione i przekazane
przez mieszkańców Fromborka i okolicznych wsi: przedmioty
gospodarstwa domowego, sprzęty kuchenne i stołowe, narzędzia rolnicze, hodowli, rybołówstwa, narzędzia i urządzenia rzemieślnicze (tkackie, hafciarskie, szewskie itp.), ubiory,
przedmioty związane z kultem religijnym, pamiątkowe, instrumenty muzyczne, gramofony, płyty analogowe, dokumentacja
fotograficzna „Ocalić od zapomnienia” oraz historie rodzinne.
Ciocia Zuzia dążyła także do „masowego” odtworzenia warmińskich potraw. Nikt tak jak Ona nie przygotowywał karmuszki,
dzybdzalków warmińskich, szczupaka po warmińsku, farszynek,
czy zapiekanki kętrzyńskiej.
Zuzanna Falińska była wspaniałą, ciepłą i niezwykle pogodną
osobą. Znana była z tego, że otwierała serce dla innych i służyła innym swą bezinteresowną pomocą. I taką Ją zapamiętamy.
Zmarła 9 grudnia. Miała 81 lat.

Pani Zuzanna przez całe życie zbierała rodzinne pamiątki i przedmioty, które podarowali jej inni. Zaczątki zbiorów
rozpoczynały się od przedmiotów z Lubelszczyzny, a potem
rozszerzane zostały o to, co zostało odnalezione w naszych
okolicach. Od 2004 roku tę wyjątkową kolekcję można oglądać w Izbie Dziedzictwa Kulturowego we Fromborku. W jej

UROCZYSTE OTWARCIE MOSTU NAD KANAŁEM KOPERNIKA
W poniedziałek 28 listopada został uroczyście otwarty przebudowany most nad Kanałem Kopernika w ciągu drogi powiatowej nr 1165N.
Remont mostu trwał pięć miesięcy. Wykonanie tej inwestycji
było bardzo pilne, gdyż z uwagi na stan techniczny obiektu droga
między Fromborkiem a Biedkowem była zamknięta dla ruchu. Re-

alizacja przedsięwzięcia według wytycznych i pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dała niepowtarzalny efekt estetyczno-wizualny. Niewątpliwie jest to najpiękniejszy
obiekt mostowy na terenie naszego powiatu i północnej Polski.
Ogólny koszt przebudowy obiektu wyniósł 1 330 000 zł.
Dzięki zabiegom Starostwa Powiatowego uzyskano z rezerwy
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budżetowej Ministerstwa Infrastruktury środki w wysokości 665 000 zł. Z budżetu Powiatu Braniewskiego przeznaczono na to zadanie
655 000 zł, a Miasto i Gmina Frombork, na której
terenie leży obiekt, dołożyła 10 000 zł.
Po przebudowie powstała dwukierunkowa jezdnia oraz został wydzielony chodnik z obu stron mostu.
Przyczółki i skarpy mostu zostały zabudowane z kamienia
łupanego. Konstrukcja obiektu została wzmocniona, co
poprawiło bezpieczeństwo i funkcjonalność drogi powiatowej. W chwili obecnej stanowi on piękny obiekt archi-

tektoniczny wzbogacający walory powiatu braniewskiego
i naszej gminy.
Starosta Braniewski Pan Krzysztof Kowalski złożył szczególne podziękowania Pani Marii Gawryluk kierownikowi elbląskiej Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za
życzliwą i owocną współpracę na etapie projektowania i wykonania inwestycji. Wysoko ocenił również efekty pracy firm
„Lider” i „Partner” – bezpośrednich wykonawców inwestycji.
Podziękował także Pani Krystynie Lewańskiej Burmistrzowi
Fromborka za wsparcie finansowe tej inwestycji.
Jolanta Kosicka

V KONKURS REGIONALNYCH POTRAW WIGILIJNYCH WE FROMBORKU

wodniczący Rady Miejskiej, Zbigniew Kędziora – Zastępca
Burmistrza Fromborka, Jerzy Charzyński – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Welke – dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy.
W poszczególnych kategoriach przyznano nagrody Grand Prix:
Potrawy:
– Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku za „Zupę grzybową z pierożkami”
– Grand Prix Estetyki – Janina Bachanowicz za „Roladę rybną
z jajek”
Ciasta:
– Janina Bachanowicz za „Sernik gotowany”
– Grand Prix Estetyki – Kamila Grządziejewska za „Choinkę makową”
Nalewki:
– Grażyna Tracz za „Nalewkę pigwową”
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, zaś osoby wyróżnione przez jury oprócz ozdobnych dyplomów, także
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizatorem Konkursu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku.
Jolanta Kosicka

V Konkurs Regionalnych Potraw Wigilijnych odbył się w restauracji „Pod Wzgórzem” we Fromborku w dniu 9 grudnia. Piąta
edycja konkursu została przeprowadzona w trzech kategoriach:
1. Potrawy, 2. Wypieki (ciasta), 3. Nalewki świąteczne. Każdy z uczestników miał prawo przygotować i zgłosić do konkursu
dowolną liczbę potraw wigilijnych sporządzonych wedle własnego przepisu. Tym razem prawie 20 uczestników przygotowało 40
pozycji kulinarnych (17 potraw, 10 ciast i 13 nalewek).
Do konkursu zgłosili się: Janina Bachanowicz, Kamila Grządziejewska, Danuta Grabowska-Gitlin, Małgorzata Czaczkowska,
Zofia Murawska, Halina Kuszilek, Beata Kopaniarz, Bożena Salitra, Elżbieta Kasza, Jadwiga Pawluczuk, Hanna Turuta, Grażyna
Tracz, Danuta Wasiak, Urszula Semkiw, Jadwiga Semkiw, Piotr
Gitlin, Łukasz Żarnowski, Środowiskowy Dom Samopomocy
„Caritas”, Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku.
Jury, powołane przez prowadzącego Konkurs Henryka
Horbacza – dyrektora MGOK, oceniało smak oraz walory
estetyczne przygotowanych potraw i nalewek, pracowało
w składzie: Bożena Szczepanik – Dyrektor Zespołu Szkół, Izabela Pawluczuk – Myczkowska – Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy Caritas, Krzysztof Hołubowski – prze-
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WARMIŃSKIE SPOTKANIA CZTERECH KULTUR
17 grudnia w sobotę w ramach Warmińskich Spotkań
Czterech Kultur odbył się Koncert Bożonarodzeniowy we
fromborskiej Archikatedrze. Zostały zainaugurowany koncertem organowym kolęd w wykonaniu Rafała Sulimy, organisty
z Bazyliki Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce. Równie ciekawym elementem tej części uroczystości był występ ukraińskiego zespołu dziecięcego „Czarnobrewka” oraz koncert pastorałek i kolęd w wykonaniu różnych artystów i regionalnych
zespołów muzycznych.

Podniosłym momentem było przekazanie
przez harcerzy Światełka Pokoju dla Starosty,
przedstawicieli duchowieństwa i władz samorządowych
miast i gmin naszego powiatu. Starosta Krzysztof Kowalski przekazał też serdeczne świąteczne życzenia wszystkim
zgromadzonym. Gospodarz i goście wydarzenia mieli również możliwość podzielenia się opłatkiem ze zgromadzonymi
na placu mieszkańcami.
W konkursie na najładniej udekorowaną potrawę wigilijną
wygrała choinka z makowca wykonana przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury we Fromborku, drugie miejsce zdobył Zespół
Szkół Zawodowych w Braniewie, a trzecie zajęła potrawa przygotowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Braniewie.

We fromborskiej katedrze zgromadzili się licznie mieszkańcy miasta i gminy oraz przyjezdni goście. Ks. Prałat
Tadeusz Graniczka serdecznie podziękował Staroście Braniewskiemu Krzysztofowi Kowalskiemu za zorganizowanie
tak udanej imprezy.

Do udziału w tym przedsięwzięciu kulturalnym, które dzięki
niepowtarzalnej atmosferze i wyjątkowym przesłaniu było okazją
do integracji wielokulturowej społeczności naszego regionu oraz
promocji naszych tradycji. Te dwa dni były też świetną okazją do
wspólnego świętowania.

Warmińskie Spotkania Czterech Kultur były kontynuowane
w niedzielę 18 grudnia na placu przy Bazylice Mniejszej w Braniewie, gdzie na specjalnie przygotowanej scenie z koncertem
świątecznym wystąpili artyści, w tym zespoły dziecięce, młodzieżowe i seniorów z całego terenu naszego Powiatu oraz innych regionów Polski.
Na stoiskach można było degustować potrawy i wypieki wigilijne oraz tradycyjne potrawy myśliwskie oraz nabyć
ozdoby świąteczne. Swoje namioty promocyjne rozstawiły
miasta Braniewo i Frombork, a także po raz pierwszy zaprezentowany został nowy namiot promocyjny Powiatu
Braniewskiego, w którym można było otrzymać materiały
promocyjne.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013.
Organizatorem wydarzenia był Powiat Braniewski działający na
rzecz i w imieniu Stowarzyszenia Dom Warmiński oraz Braniewska Fundacja Inicjatyw Społecznych.
Jolanta Kosicka
fot. Wiesław Zieliński
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PRZEŻYLI ZE SOBĄ 50 LAT
Z okazji Złotych Godów Państwo Janina i Wiktor Klatt z miejscowości Bogdany zostali w dniu 29 grudnia 2011 r. uroczyście uhonorowani medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które w imieniu
Prezydenta RP wręczyli jubilatom Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Krystyna Lewańska wraz z Zastępcą Kierownika USC Barbarą
Chomacką. Jubilaci otrzymali także listy gratulacyjne od Burmistrza

Miasta i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a także upominek
(w postaci ciepłego koca) oraz wiązankę kwiatów.
Składamy Jubilatom najserdeczniejsze życzenia – aby w dobrym zdrowiu, bez trosk i kłopotów doczekali dalszych wspaniałych rocznic.
Jolanta Kosicka

Informujemy o możliwości składania wniosków za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – „Zalew Wiślany”
22 listopada 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla liderów społeczności lokalnej i potencjalnych beneficjentów
dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Programu
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”, a w szczególności w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych
od rybactwa”:
1. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa”;
2. „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej
oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym sektorem”.
Mając na uwadze zbliżający się termin naboru wniosków
o dofinansowanie (31 stycznia 2012) zachęcamy mieszkańców
do osobistego lub telefonicznego kontaktu ze Stowarzyszeniem
(siedziba: Braniewo, ul. Żeromskiego 14, tel.: 55 235 11 12,
e-mail: info@lgrzalewwislany.pl). Beneficjenci mogą uzyskać
dodatkowe informacje oraz skorzystać z pomocy pracowników
Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”
przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać
należy bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00 w terminie od 02.01.2012 r. do
31.01.2012 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, 14-500 Braniewo, ul. Żeromskiego 14.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do
wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na
odpowiednich stronach internetowych:
· Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”,
www.lgrzalewwislany.pl
· Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi, www.minrol.gov.pl,
· Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie www.wrota.warmia.mazury.pl zakładka Obszary Wiejskie, PO RYBY oraz w Biurze Stowarzyszenia
w Braniewie
Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR
www.lgrzalewwislany.pl
Jolanta Kosicka
tel. +48 55 244 06 60, fax +48 55 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl
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